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První letadlo na letišti v Praze–Ruzyni,  
které nese od roku 2012 jméno bý-
valého prezidenta Václava Havla, 
přistálo 5. dubna 1937. Jednalo se  
o vnitrostátní linku na trase Piešťany 
– Zlín – Brno – Praha. Jak tenkrát leti-
ště vypadalo i fungovalo se můžete podívat na speciální webové stránce 
www.letisteslavi85.cz. Podívat se můžete na videa s pamětníky, za-
jímavé fotografie, důležité historické milníky i budoucí plány praž-
ského letiště. Další možností je pak interaktivní výstava přímo na letišti  
v Terminálu 2. I zde jsou zajímavosti z historie i budoucnosti, včetně 
ukázek uniforem a interaktivních her pro děti. 

Milé sousedky, milí sousedé,
 
přeji vám prostřednictvím občasníku SPOLU 
krásný začátek letní sezony. Pro většinu z vás, 
jak doufám, začíná období dovolených a za-
slouženého odpočinku. Pro naše zaměstnance 
a pracovníky všech dalších společností působí-
cích na Letišti Václava Havla Praha to bude na-
opak nejnáročnější období roku. Chceme, aby 
odlety i přílety probíhaly co nejpříjemněji bez 
zbytečných zdržení a komplikací. Řada z vás 
určitě využije pražský vzdušný přístav jako mís-
to, odkud se vydáte za letním relaxem či dobro-
družstvím. Moc se na vás těšíme.
 
Mezi klíčové záležitosti, kterými se řídíme při 
provozování mezinárodního letiště, je udrži-
telnost. Je to v současné době velmi moderní 
slovo, ale pro nás vůbec nemá prázdný význam. 
Uvědomujeme si, že naše činnost má vliv na ži-
vot v okolí, proto se snažíme vést Letiště Praha  
tak, aby soužití s okolím bylo v rovnováze. Prů-
běžně s vámi i vašimi zastupiteli komunikuje-
me, posíláme naše pracovníky, aby pomohli 
zajistit úklid ve vašich obcích nebo například 
údržbu zeleně a řadu dalších činností, které po-
mohou zlepšit prostředí, v němž žijete.

Chystáme se znovu vyhlásit grantové programy 
a v září se s vámi rádi potkáme na Sousedském 
odpoledni, které se uskuteční v areálu letiště. 
Ostatně podrobnosti ke všemu, co jsem zmínil, 
najdete na dalších stránkách SPOLU.
 
Ať vám vyjdou vaše plány na léto, ať už jsou 
spojeny s cestováním, pobytem na chalupě 
nebo čímkoli, co vám dělá radost.

Jiří Kraus

Místopředseda představenstva
Letiště Praha

Významné výročí připomíná i speciální livery letadla společnosti 
Smartwings s registrací OK-TVF. Létá do desítek destinací,

 ve kterých od června letošního roku prezentuje naši metropoli 
a Prahu bude propagovat následující dva roky.

LETIŠTĚ PRAHA
OSLAVILO 85. NAROZENINY

Při zahájení provozu byla kapacita letiště 
přibližně 250 tisíc cestujících. 

Budování letiště přispělo ke snížení nezaměstnanosti v době krize. Pražské letiště již od začátku pat-
řilo k nejmodernějším v Evropě. 

https://www.prg.aero
http://www.letisteslavi85.cz
https://www.prg.aero


Byli jsme u vás 

Dětský den v Přední Kopanině navštívila i letištní 
sokolice Ronja
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Letiště snižuje dopad na životní prostředí  
Pražské letiště se řadí mezi 20 evropských letišť, 
která se zavázala snižovat svoji uhlíkovou stopu 
a zapojit do tohoto úsilí i své partnery. Těmi jsou 
například letecké společnosti, poskytovatelé han-
dlingových či cateringových služeb nebo uživatelé 
pozemní dopravy. Spolupráce i v této oblasti má 
velký potenciál a je inspirována programem ACA, 
který pod záštitou Mezinárodního sdružení letišť – 
Airport Council International (ACI), nezávisle hod-
notí světová letiště a oceňuje 
jejich úsilí ke snižování 
uhlíkové stopy. Letiště Praha je  
v programu již od roku 2009 
a i letos obhájilo certifikaci 
managementu uhlíkové stopy. 

V Praze chceme moderní a tichá letadla

Letiště Praha vyhlásilo soutěž o zeleného doprav-
ce. Titul Top Sustainable Airline získá letecká spo-
lečnost s nejlepším hodnocením v oblasti hluku, 
emisí a celkového přístupu k udržitelnosti. Praž-
ské letiště chce tímto krokem motivovat dopravce  
k nasazování moderních letadel s co nejnižším do-
padem na blízké okolí a životní prostředí. I tento 

krok vychází ze záměru usilovat o obnovu 
letecké provozu při maximálně mož-

ném snížení enviromentální zá-
těže. Prestižní titul Top Sustai-

nable Airline bude v Praze 
poprvé udělen za rok 2022. 
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Zleva: Jana Nedvědová, předsedkyně Mikroregionu údolí Lidického 
potoka, Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha, Jiří Kraus, 
místopředseda představenstva Letiště Praha

Děti z Dětského domova Unhošť dostaly nové auto  
Obnova leteckého provozu umožňuje pražskému 
letišti návrat i k aktivitám přímo nesouvisejících  
s podnikatelskou činnosti, jako jsou dobrovolnic-
ké aktivity zaměstnanců nebo podpora charita-
tivní oblasti. A protože starý automobil Dětského 
domova Unhošť začínal být silně nespolehlivý bylo  

o dárku ke Dni dětí jasno. Devítimístný automobil se 
zábavným polepem vyvolal velkou radost u dětí i za-
městnanců. Těší nás, že i díky Letišti Praha mohou 
děti, které v životě neměly štěstí na fungující rodiny, 
opět jezdit na výlety.

Nebojíme se zavázat  
ke spolupráci 

Vedení Letiště Praha a zástupci obcí sdružených  
v Mikroregionu údolí Lidického potoka podepsali kon-
cem května memorandum o porozumění o spolu-
práci. Mikroregion, který zastupuje lokalitu s 15 tisíci 
obyvateli, podporuje mimo jiné výstavbu paralelní 
dráhy. 

Pokud nám to kapacitní možnosti dovolí, rádi jezdíme ukázat činnost 
zajímavých letištních složek.

V sobotu dne 17. 9. 2022 se opět uskuteční 
Sousedské odpoledne plné zábavy pro malé  
i velké. Vedle zajímavého programu a možnosti 
prohlédnout si letištní techniku jde především 
o příležitost přijít se zeptat na cokoliv z oblasti 
ochrany životního prostředí, hlukové proble-
matiky a letištního provozu. Informační stánek 
s odborníky na jednotlivé oblasti bude k dispo-
zici po celou dobu konání akce.

Sousedské soužití 
Bydlet v blízkosti mezinárodního letiště přináší určitá specifika, bohužel nejen ta pozitivní. 
Jsme si toho vědomi, a tak neustále hledáme způsoby, jak dopad leteckého provozu na ži-
votní podmínky v blízkém okolí kompenzovat. Jde přeci o domov náš i našich zaměstnanců.  
V rámci budování dobrých sousedských vztahů prosazujeme otevřenou komunikaci, vzá-
jemný respekt a ochotu pomáhat. 

Nefinanční výpomoc aneb když 
můžeme, pomůžeme  

V kovidové krizi, která přinesla výrazný útlum letec-
ké dopravy, nabídlo Letiště Praha okolním obcím 
možnost využít zdarma kvalitní techniku, včet-
ně zaměstnanců, na různorodé projekty. Tato  
nabídka se setkala s velmi pozitivní odezvou a je 
hojně využívána doposud. Letištní zaměstnan-
ci pomáhají například s údržbou zeleně, fré-
zováním i úklidem komunikací, rušením čer-
ných skládek, odvozem kompostu, sekáním 
trávy, zálivkou nebo terénními úpravami. Pro 
okolní obce se jedná o významnou pomoc  
i úsporu financí. 

Od začátku roku 2022 odpracovali zaměstnanci 
letiště přes 300 hodin pro okolní lokality 

Přijďte k nám  
na návštěvu

https://www.prg.aero
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Historická čtvrť Ribeira, která je už od roku 1996 na 
seznamu kulturního dědictví UNESCO, nabízí řadu 
vysokých, barevných domečků a půvabné náměstí  
s nespočtem kaváren, restaurací, a dokonce i nočních 
klubů. Můžete se kochat výhledem na most Ponte de 
Dom Luís I., který byl navrhnut samotných Gustavem 
Eiffelem, a protilehlé sklepy. Z mostu je pak nádherný 
výhled na celé město a na druhé straně v parku Jar-
dim de Morro můžete pozorovat západy slunce.

Vynechat rozhodně nesmíte ani nádraží São Ben-
to, ke kterému se dostanete výšlapem na táhlý kopec 
od řeky Douro. Toto nádraží nabízí pomocí modrých 
kachliček pohled do nejdůležitějších okamžiků portu-

Dopřejte si relax v Portu na pobřeží Atlantského oceánu. Tři hodiny a dvacet minut v letadle  
a jste ve městě nasáklém historií, ale pokud ta vás tolik nebere, stačí si v klidu někde sed-
nout a dát si portské víno či navštívit jeden z vinných sklepů na druhé straně řeky Douro 
ve městě Vila Nova de Gaia. 

galské historie. Asi 350 metrů od nádraží São Bento 
se nachází jedna z nejstarších katedrál v Portugal-
sku, katedrála Sé de Porto. Zajímavý je i kostel Igréja 
e Torre dos Clérigos, známý hlavně tím, že mu patří 
nejvyšší kostelní věž v Portugalsku nebo kostel sv. 
Františka, ve kterém máte možnost shlédnout Kristův 
rodokmen. 

Pro nadšené čtenáře knih se v Portu nachází jed-
no z nejstarších knihkupectví v Evropě Livraria Lello 
a milovníci nových věcí rozhodně nesmějí minout trž-
nici Balhão.

Kdybyste ale chtěli hlavně relaxovat, můžete zajet 
na jednu z dlouhých písečných pláží u Atlantiku, kde 
nabízejí i možnost surfování. Oblíbenou dopravou 
jsou výletní lodě po řece Douro, jde zároveň o příleži-

tostí k netradiční prohlídce města i k odpočinku. Den 
pak můžete zakončit v některým z typických barů 
a restaurací, kde to tepe životem i v noci. 

I navzdory své nevelké rozloze si v Portu každý 
najde to své a ani jeden den se nebudete nudit. Do 
Porta vás přivezou až do října přímé lety z Prahy níz-
konákladové společnost EasyJet, a to každou středu 
a sobotu. 
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Již 85 let zde pracují výjimeční  
lidé. Na jejich počest jsme 
připravili krátký napínavý 
spot, podívejte se sami. 
Dobrá zpráva: 
Právě nabíráme, přijďte roz-
šířit naše řady superhrdinů!

Mají naše zaměstnankyně  
a zaměstnanci 
nadpřirozené schopnosti? 

VŠUDE DOBŘE, TAK CO DOMA  
V letní sezóně nabízí pražské letiště 147 přímých leteckých spojení, včetně 25 charterových.  
Přibyly pravidelné lety do zajímavých destinací, například Rijádu, španělského Alicante  
a Almérie, portugalského Faro a Porta, nebo černohorského Tivatu. A nová dálková spojení 
do New Yorku nebo Rijádu. U celé řady dalších destinacích, například Londýna, Madridu 
nebo Paříže, došlo k navýšení frekvencí letů.

Z Prahy přímo do New Yorku a pak dál do celé Ameriky 
Po téměř tříleté odmlce se na pražské letiště vrátilo 
dálkové spojení s USA. Do jednoho z největších měst 
světa New Yorku si nyní můžete zaletět přímou linkou 
se společností Delta Air Lines. Let bude provozován 
letounem Boeing 767-300 s kapacitou 225 míst, a to 

každý den. Létat bude na největší newyorské letiště 
JFK, které nabízí široký výběr návazných spojení po 
celé Americe. Přímý let do New Yorku bude provozo-
ván pouze v letní sezóně. 

Výběr všech destinací z pražského letiště naleznete v letovém řádu  
na webových stránkách letiště www.prg.aero. 

Porto: Architektonický poklad Portugalska

Zprávy z letiště 
přímo do e-mailu

Přihlaste se k odběru pra-
videlného měsíčního zpra-
vodaje pro blízké okolí. Pří-
mo do e-mailu pak bude 
dostávat zprávy ohledně 
leteckého provozu, pravi-
delné uzávěry ranveje, vyhlášení grantových 
programů a další informace důležité pro za-
stupitele i samotné obyvatele obcí a měst-
ských části z blízkého okolí letiště. Přihlásit se  
k odběru může každý zájemce na webu Letiště 
Praha www.prg.aero, v sekci Pro okolní obce. 
Zasílání zpravodaje je samozřejmě možné kdy-
koliv odhlásit. 

Chcete se na něco zeptat? 
Napište nám: csr@prg.aero

https://www.prg.aero
https://www.prg.aero/letove-trasy-rad
https://www.youtube.com/watch?v=ermjle-_Dyk
http://www.prg.aero
https://www.prg.aero/pro-okolni-obce#zpravodaj
https://www.prg.aero/letove-trasy-rad
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Fyzická kontrola cestujících a zavazadel,
obsluha detekčních zařízení.• 

• 

• 

• 

• 

• 

Za tajenku odměna
Máte-li zájem vyhrát některou z drobných cen,  
zašlete nám znění tajenky do 31. 7. 2022. 

na e-mail: csr@prg.aero nebo 

na adresu: Letiště Praha, a. s.,  
komunikace, Jana Kašpara 1069/1,  
160 08 Praha 6. 

Nezapomeňte uvést poštovní adresu, na kterou 
můžeme  případnou výhru poslat.
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